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Terrassa, 1 de juliol de 2014

La Mostra del Coneixement d’Estiu ofereix sis
cursos sobre matèries diverses durant tot el juliol
La directora de cinema Mar Coll farà la conferència inaugural el proper dilluns

L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei d’Universitat i Societat del
Coneixement, ha organitzat la cinquena edició de la Mostra del Coneixement d’Estiu
amb l’objectiu de continuar apropant el coneixement de diferents àmbits a la població
en general i afavorir els contactes amb el món universitari. En aquesta ocasió, el
programa consta de sis cursos més una conferència inaugural, que anirà a càrrec de
la directora i guionista de cinema Mar Coll.
La Mostra del Coneixement d’Estiu vol oferir una proposta formativa, educativa i
cultural vinculada a la universitat, la innovació, les noves tecnologies i la
transferència del coneixement. Els cursos s’emmarquen en diversos àmbits, com ara
els idiomes, la meteorologia, el coaching o el cinema. Tindran formats molt diversos,
amb durades que oscil·len entre dues i vint hores, i s’impartiran a diferents
ubicacions: les escoles del campus universitari, la Casa Baumann, el Vapor Gran i el
Vapor Universitari. Els cursos programats són els següents:
Millora el teu anglès de conversa
ESCAC, escola de talents
La ciència amb The Big Bang Theory
Creences del segle XXI: perills per la ciència?
Els tentacles de la meteorologia
Del pensament a l’acció: coaching pel benestar
La conferència inaugural tindrà lloc el dilluns vinent, 9 de juliol, a l’Escola Superior de
Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), i anirà a càrrec de la directora i
guionista Mar Coll, exalumna del centre i premiada als Goya i al Gaudí pel seu
primer film, “Tres dies amb la família”. L’acte tindrà lloc a les 19h i serà d’entrada
lliure. Tanmateix, l’aforament és limitat i es prega confirmació al telèfon 937 363 023
o al correu terrassauniversitat@terrassa.cat.
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Per assistir als cursos, cal formalitzar prèviament la inscripció i fer el pagament de la
taxa establerta que variarà en funció del curs, de l’entitat que l’imparteixi i de la
tipologia de bonificacions establerta. Més informació i enllaços per a formalitzar les
inscripcions a www.terrassa.cat/coneixement.
En aquesta cinquena edició, l’Ajuntament de Terrassa compta amb la col·laboració
de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i diferents
centres associats i empreses especialitzades per a l’organització de la mostra.
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